
Piła, dn. 11.01.2023 r. 

Znak sprawy:69/K/2023 
 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile 

im. Stanisława Staszica 

64-920 Piła ul. Rydygiera 1 

zwanym dalej Udzielający Zamówienie 

 

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej 

 

OGŁASZA KONKURS I ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez 

Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę/Pielęgniarza  

w Zespole Transportu Medycznego. 

 

1. Oferty należy składać do dnia 23.01.2023 r. do godz. 1000 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego 

w Pile - pokój D14. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Kancelarii. 

Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu 

udostępnianymi przez Udzielającego Zamówienie. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych 

warunkach konkursu ofert. 

2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, formularzami ofert oraz ze wzorem umowy można się 

zapoznać w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w Dziale Służb 

Pracowniczych pokój nr 55 tel. 67/210-62-15 oraz na stronie Szpitala: 

https://szpitalpila.pl/kariera/nabor-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-konkursy 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz. 11:00 w pokoju D40  

a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.01.2023 r. do godz. 15:00. 

4. Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

5. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję 

konkursową Udzielającego Zamówienie, o której mowa w regulaminie przeprowadzania konkursu ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, 

zasad przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują protest  

i odwołanie na zasadach określonych w regulaminie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica. 

7. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części 

bez podania przyczyn, do przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia 

konkursu. 

8. Termin rozpoczęcia i czas trwania umów: od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2025 r. 

9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający Zamówienia zamieści na stronie 

internetowej https://szpitalpila.pl/kariera/nabor-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-konkursy. 

http://www.szpitalpila.pl/konkursy

